
Nieuws van het bestuur van de Stichting Vrienden van Izvor.  

 

Bedankt voor uw meeleven 

Wij willen alle mensen die op een of andere manier (geld,goederen,tijd) een bijdrage geleverd hebben de 

afgelopen periode voor de stichting Vrienden van Izvor hartelijk bedanken!  

Zonder uw blijvende steun kan het werk van Elles en Erica niet doorgaan.  

De banken vermelden om privacy redenen niet meer het adres van de gevers vandaar dat we niet iedereen 

persoonlijk kunnen bedanken.    
 

Kerstworkshop 

Op donderdag 10 december a.s. wordt er een kerstworkshop georganiseerd. Deze wordt  

gehouden bij de familie Fijn aan de Zuiderzeestraatweg 630 in Wezep. De workshop  

wordt gegeven om 9.30 uur, 13.30 uur en 19.30 uur. Er is voldoende groen aanwezig “met dank aan  

IJsselvliet” en ook is er decoratiemateriaal aanwezig. Neem zelf een mesje, snoeischaar of tangetje mee. 

Een platte schaal(± 30 cm), een kaars(en) en eventueel een enkele decoratie in de kleur van je interieur.  

Je  kunt je opgeven bij Geertje Kroeze, 038-376 28 91 • 06-13707732   geertje@vriendenvanizvor.nl 
 

Inzameling oude metalen 

Uw oude metalen zijn geld waard voor de Vrienden van Izvor. 

Het is een traditie geworden op de 2e zaterdag van maart bij Drost Instal  

aan de Rondweg 86 metalen in te zamelen.  U kunt dus op 12 maart 2016 uw oude metalen inleveren vanaf 

10.00 uur tot 14.00 uur.  IJzer, koper, aluminium,zink, elektrakabels en snoeren zijn welkom.  

Komt u zelf met uw oude of help ons de containers te vullen?  ZEGT HET VOORT 
 

Klussen voorjaar 2016 

In het voorjaar van 2016 hopen we een aantal klusweken te organiseren naar Elles in Roemenië. 

Wie interesse heeft om een keer mee te gaan en de handen uit de mouwen te steken kan contact opnemen    

                                            met Jaap van der Vegte. Tel. 038-3764914 of voorzitter@vriendenvanizvor.nl  
 

Schapenmarkt 

                                            16 september was er de jaarlijkse schapenmarkt in Oldebroek.  

        Het was een geslaagde dag met een mooie opbrengst voor het  

        tafeltje-dekje-project in Roemenië.  
 

Ansichtkaarten  

Uw oude ansichtkaart is voor ons van waarde.  

Wij als stichting krijgen voor elke goede ingeleverde zwart/wit ansichtkaart, 20 eurocent.  

Hieronder een lijst met onze overige interesses:  

 oude foto’s; 

 postzegels; 

 oude Nederlandse bankbiljetten en munten; 

 verder alles wat oud, plat en van papier is. 

Los van de eventuele geldelijke waarde is het jammer dat vaak unieke documenten met historische waarde 

verloren gaan. Neem altijd even telefonisch of per mail contact met ons op alvorens iets weg te gooien. 

Contactpersoon: Arie Kroeze, 06 51570244   akroeze@xs4all.nl 

 

Met vriendelijke groet,    Jaap, Bert, Jan, Geertje, Harmke, Nelie en Lucia. 

websites:  www.vriendenvanizvor.nl                    
                 www.fundatia-izvor.ro  

facebook: Vrienden van Izvor  

         Arca lui Noe-Barnova Iasi 
         Centrul de Ingrijire "Alinare Mica" 

         Centrul Rezidenţial Acasă 
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